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کارشناسی زبان روسی ،دانشگاه تهران3131 ،
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دانشجوی دکتری زبان روسی ،دانشگاه تربیت مدرس
مقاالت علمی پژوهشی داخلی و خارجی:
-1روشنفكران در ادبيات ايران و روسيه ،مجله «نااوچنی وسنيك ،فيلولوژی» دانشگاه شهر پرم(روسيه) ،شماره
6)94(1111
-1درباره سنتهای گوگول در ايران ،مجله واک"وسنيك تس ام اً" دانشگاه" ام گ او" مسكو
 -3بررسی موضوع "آدم اضافی" دردهه  11و  31قرن نوزدهم ادبيات ايران و مقايسه آن با ادبيات معاصر ايران-
نشريه ادبيات تطبيقی دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،تابستان1341
-9طنين وطن در اشعار آناآخماتوا -نشريه بررسی انتقادی علوم انسانی ،ش 1341 ،1
-5نقش مايه های شرقی ايرانی در اشعار نيكاالی گوميليوف ،نشريه پژوهشهای ادبيات تطبيقی؛ش پياپی،3
1343
 -6تأثير اسالم و شرق بر آثار ميخاييل لرمانتف نويسنده قرن طاليی روسيه ،نشريه ادبيات تطبيقی دانشگاه شهيد
باهنر دانشگاه كرمان ،بهار  ،94ش 1
 -7سايه آنتون چخوف بر ادبيات نمايشی معاصر ايران ،مجله پژوهش  ،دانشكده زبانهای خارجی دانشگاه تهران ،بهار
 ،94ش 57
 -9بررسی ويژگیهای نظام عروضی ،وزن و آهنگ شعر در زبان روسی و مقايسه آن با زبان فارسی ،مجله پژوهشنامه
نقد ادبی و بالغت ،دانشگاه تهران ،زير چاپ
 -4تدريس باسنيا به عنوان يك ژانر در كالسهای ادبيات روسی ايران ،پرم ،مجله علمی پژوهشی علوم انسانی و
اوراسيای شمالی ،شماره  1سری .1115 ،1
 -11تدريس ادبيات روسی در كالسهای ايران ،نشريه «كلمه ،دستور ،گفتار» ،مسكو ،شماره .1115 ،16
مقاالت ارائه شده در همايشهای بين المللی خارجی:
 -1مقاله كامل «بررسی تطبيقی نمايشنامههای چخوف و رادی» ،مجموعه مقاالت علمی-كاربردی بينالمللی "زبان
روسی در تعامالت بينالمللی" ،شهر سامارا(روسيه) ،سپتامبر1111

 -1مقاله كامل «ميراث ادبی گوگول»؛ همايش نقش زبان روسی در گفتمان بينافرهنگی در كشورهای فارسی زبان
(ايران؛ افغانستان ،تاجيكستان) ،كشور تاجيكستان (شهر دوشنبه) 17- 11 ،اكتبر 1113
 -3مقاله كامل «ادبيات روسی در ايران» ،مجموعه مقاالت همايش «متن :مسائل و چشم اندازها» ،مسكو.1115 ،
مقاالت ارائه شده در همايشهای بين المللی و ملی داخلی:
 -1مقاله كامل «تشابهات شخصيتی قهرمانان ادبی ايران و روسيه» ،همايش ملی علمی پژوهشهای ادبی دانشگاه شهيد
بهشتی ،دی ماه 41
 -1مقاله كامل «تأثير چخوف در ايران» ،همايش علمی تعامالت فرهنگی ايران و روسيه ،آذرماه1341
 -3مقاله كامل«جلوه ايران در شعر سرگئی يسنين» ،هشتمين همايش بين المللی ترويج زبان و ادب فارسی ،زنجان -13
 15شهريور41
 -9مقاله (چكيده) «بررسی تأثير ايران در مجموعه نقشمايههای ايرانی سرگئی يسنين (شاعر نامدار عصر نقرهای
روسيه)» ،مجموعه مقاالت همايش ملی ادبيات تطبيقی در دهه كنونی و چشماندازهای آن ،دانشگاه شهيد بهشتی،
 19خرداد 1341
 -5مقاله (چكيده) «بازتاب ترجمه آثار روسی در آثار صادق هدايت» ،همايش علمی ترجمه و ادبيات معاصر زبان فارسی،
دانشگاه عالمه طباطبايی 16 -و  17آذر ماه 1341
 -6مقاله كامل «بررسی تطبيقی داستانهای كوتاه چخوف و غالمحسين ساعدی» ،همايش بين المللی روشها و متدهای
نوين آموزش زبان روسی در كشورهای فارسی زبان 11-11 ،آذر .1343
تأليف كتاب:
 -1ميخاييل لرمانتف و مشرق زمين ،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،پاييز 1341
-1نيكاالی گوميليوف و مشرق زمين ،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1341 - ،
 -3قهرمان عصر ما ميخاييل لرمانتف (با نقد ،توضيحات و واژه نامه) ،انتشارات آرمان دانش1343،
 -9تحليل و ترجمه داستان عروس خانم اثر آنتون چخوف ،انتشارات آرمان دانش1341 ،
 -5خواندن و درک مفهوم متون روسی ،انتشارات آرمان دانش ،پاييز 1343
سوابق شغلی:
-عضو هيأت علمی دانشگاه

الزهرا(س)

 مترجم مر كز تحقيقات فضايی وابسته به دانشگاه مالك اشتر در سال 91-3فعاليتهای جانبی:
 عضو هيأت مديره و هيأت مؤسس انجمن ايرانی زبان و ادبيات روسینماينده انجمن ايرانی زبان و ادبيات روسیمدير داخلی نشريه پژوهشهای زبان و ادبيات روسی 45-41جوايز:
 -1پژوهشگر منتخب گروه دوم دانشگاه الزهرا (س)  -در سال 1341

 -1پژوهشگر منتخب گروه سوم دانشگاه الزهرا (س)  -در سال 1341
دروس تدريس شده:
آشنايی با آثار ادبی روسيه
مكتبهای ادبی روسيه
درآمدی بر ادبيات روسيه
خواندن و درک مفهوم متن
تفسير متون ساده و پيشرفته
خواندن و ترجمه متون اسالمی و...
حوزه های مورد عالقه:
ادبيات تطبيقی روسی -فارسی
ادبيات منظوم در روسيه
ادبيات روسيه قرن نوزدهم و بيستم

